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EU-kommissionens förslag till direktiv om åtgärder som 

underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband 

med fri rörlighet för arbetstagare (A2013/2205/A) 

 

Sveriges Akademikers Centralorganisation har genom 

Arbetsmarknadsdepartementet beretts tillfälle att yttra sig över EU-

kommissionens förslag till direktiv om åtgärder som underlättar 

utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för 

arbetstagare. 

 

Saco vill inledningsvis betona vikten av att genomförandet av 

direktivförslaget sker i enlighet med den svenska 

arbetsmarknadsmodellen. I detta ligger att fackliga organisationer som 

huvudregel företräder och tillvaratar sina medlemmars intressen. Det 

skulle vara ett stort avsteg från nuvarande ordning om fackliga 

organisationer åläggs att företräda även andra arbetstagares intressen 

genom till exempel juridiskt och ekonomiskt stöd. 

 

I förslaget till direktiv anges vidare i artikel 5 paragraf 1 att 

medlemsstaterna ska utse en struktur, ett organ eller flera organ för att 

främja, analysera, övervaka och stödja likabehandling av alla 

arbetstagare och deras familjemedlemmar utan diskriminering på grund 

av nationalitet. Det anges vidare att dessa organ kan utgöra en del av ett 

nationellt organ som har liknande mål men som omfattar ett större 

antal diskrimineringsgrunder.  

 

Saco vill i anslutning till ovanstående betona att det finns många 

problem förknippade med att, utifrån en svensk kontext, uppdra till 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) att motverka att EU-medborgare 

diskrimineras på grund av deras nationalitet.   

 

Saco menar att ett sådant uppdrag skulle skapa en intressekonflikt för 

DO. Myndigheten skulle inom ramen för sitt arbete med att motverka 

diskriminering behöva skilja mellan EU-medborgare och övriga länders 

medborgare. DO:s arbete syftar till att främja mänskliga fri- och 

rättigheter, detta arbete bör inte skilja sig åt beroende på de enskilda 

individernas medborgarskap.  

 

Saco vill avslutningsvis framhålla att organisationen återkommande har 

framfört att information och vägledning till det svenska samhället och 

den svenska arbetsmarknaden bör tillhandahållas även övriga 

nyanlända utöver flyktingar och deras anhöriga. I detta inbegrips bland 

annat EU-medborgare samt anhöriga till dessa. 
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Saco och Sacos förbund får återkommande rapporter om hinder mot 

den fria rörligheten för arbetstagare. Detta gäller bl.a. höga språkkrav 

och brister vad gäller erkännande av utbildning eller yrkeserfarenhet 

från ett annat EU-land. 

 

Saco och Sacos förbund har för att underlätta nyanlända akademikers 

arbetsmarknadsintroduktion tagit fram en webbaserad guide, Omstart 

(www.saco.se/omstart). I Omstart finns både allmän information om 

svensk arbetsmarknad samt specifik vägledning till ett stort antal 

akademikeryrken (bl.a. om var och hur man arbetar, tips för den som 

söker jobb samt information om lönenivåer).  
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